รายงานสถานการณ์ศัตรูมะพร้าว
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔
E-mail: bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com
๑. สถานการณ์การปลูกมะพร้าว
1.1 ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561
1.2 พื้นทีป่ ลูกทั้งหมด 65 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 1,051,157 ไร่
2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าวที่สาคัญ
2.1 หนอนหัวดา พื้นที่ระบาด 25 จังหวัด จานวน 6,053 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 14 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 6,067 ไร่)
แบ่งเป็น
2.1.1 การทาลายระดับน้อย
2.1.2 การทาลายระดับปานกลาง
2.1.3 การทาลายระดับรุนแรง

4,985 ไร่
938 ไร่
130 ไร่

2.2 แมลงดาหนาม พื้นที่ระบาด 17 จังหวัด จานวน 60,550 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 74 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา
60,476 ไร่) แบ่งเป็น
2.2.1 การทาลายระดับน้อย
30,741 ไร่
2.2.2 การทาลายระดับปานกลาง
29,539 ไร่
2.2.3 การทาลายระดับรุนแรง
270 ไร่
2.3 ด้วงแรด พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด จานวน 14,469 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 18 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 14,451 ไร่)
3. การดาเนินงานในพื้นที่ระบาด
3.1 การควบคุมหนอนหัวดา
สานักงานเกษตรจังหวัดตราด สานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา สานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี สานักงาน
เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช สานักงานเกษตรจังหวัด พังงา และสานักงานเกษตรจังหวัด นราธิวาส ให้คาแนะนาเรื่องการ
ป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าว โดยการตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวดาทาลายมาเผา เพื่อทาลายหนอนหัวดาในระยะไข่ ระยะตัวหนอน
ระยะดักแด้ และปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดาในพื้นที่หลังดาเนิน
โครงการป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดา) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
3.2 การควบคุมแมลงดาหนาม
ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั นธ์ ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด ตราด และส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทราให้คาแนะนาและถ่ายทอดความรู้ ให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับ การจัดการสวนมะพร้าวเบื้องต้น โดยในมะพร้าวต้นเตี้ย
ให้ตัดยอดที่ถูกแมลงกัดกินมาเก็บไข่ หนอน ตัวเต็มวัยไปทาลาย เก็บเศษซากพืชมาเผาทาลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธ์ของ
ศัตรูมะพร้าว และปล่อยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) ในพื้นที่ที่มีการระบาด
สานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช สานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
และสานักงานเกษตรจังหวัดชุมพรดาเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องการป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าว และการดูแลสวนมะพร้าวให้
สะอาดโดยตัดทางใบที่ถูกทาลายมาเผา เพื่อทาลายแมลงดาหนามในระยะไข่ ระยะตัวหนอน และระยะดักแด้ ปล่อยแตนเบียน
อะซีโคเดส (Asecodes hispinarum) ในพื้นที่ที่มีการระบาด โดยขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี

-23.3 การควบคุมด้วงแรด
สานักงานเกษตรจังหวัด ตราด สานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี สานักงานเกษตรจั งหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราด าเนิ น การควบคุ ม ด้ ว งแรดมะพร้ า วโดยการท ากองล่ อ ใช้ เ ชื้ อ ราเมตตาไรเซี ย ม
(Metarhizium anisopliae) และถ่ายทอดความรู้ เรื่องการจัดการสวนมะพร้าวให้สะอาด เก็บเศษซากพืชไปเผาทาลายเพื่อ
ไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดแก่เกษตรกร
สานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช สานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
และสานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ดาเนินการควบคุมโดยใช้กาดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัยมาทาลาย
และท ากองล่ อโดยใช้ เชื้ อราเมตาไรเซี ย ม (Metarhizium anisopliae) โดยขอรั บการสนั บสนุ นเชื้ อ ราเมตตาไรเซี ย ม
(Metarhizium anisopliae) จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. การคาดการณ์
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 1 - 7 กันยายน 2561
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ในช่วงวันที่ 1 - 5 กันยายน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 60 ของพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 34 องศาเซลเซียส
จากข้อมูลการติดตามสถานการณ์ศัตรูมะพร้าวในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพื ชพบการทาลายของหนอนหัว ดามะพร้าว
ลดลง ส่วนแมลงดาหนาม และด้วงแรดมะพร้าวพบการทาลายเพิ่มขึ้น จากสัปดาห์ที่ผ่านมา ประกอบกับข้อมูลสภาพอากาศ
ในช่วงนี้ ที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่ งผลให้การระบาดของหนอนหัวดา แมลงดาหนาม ด้วงแรด
มะพร้าวลดลงในสัปดาห์ต่อไป
ภาคใต้
ในช่วงวันที่ 1 - 5 กันยายน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 36
องศาเซลเซียส ประกอบกับข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์ศัตรูมะพร้าวในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช พบการทาลาย
ของหนอนหัวดามะพร้าวลดลง ส่วนแมลงดาหนามและด้วงแรดมะพร้าวพบการทาลายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
แต่เนื่ องจากช่ว งนี้ มี ฝ นตกอย่ างต่อเนื่ อง และสภาพอากาศยัง คงมีค วามชื้นสู ง อาจส่ งผลให้ ก ารระบาดของหนอนหั ว ด า
และแมลงดาหนามมะพร้าวลดลงในสัปดาห์ต่อไป ส่วนด้วงแรดมะพร้าว หากเกษตรกรไม่มีการจัดการดูแลสวนมะพร้าวให้
สะอาด เก็บเศษซากพืชออกจากแปลงไปเผาทาลาย จะส่งผลให้การระบาดเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ต่อไป

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดหนอนหัวดา แมลงดาหนาม และด้วงแรดมะพร้าว ปี 2556 - 2561
ภาพรวมทั้งประเทศ

ปี 2556

ปี 2559

ปี 2557

ปี –2560

ปี 2558

ปี 2561
หนอนหัวดา 6,053 ไร่
แมลงดาหนาม 60,550 ไร่
ด้วงแรด 14,469 ไร่

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดหนอนหัวดา แมลงดาหนาม และด้วงแรดมะพร้าว ปี 2556 - 2561
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปี 2556

ปี 2559

ปี 2557

ปี 2560

ปี 2558

ปี 2561
หนอนหัวดา (ไม่พบการระบาด)
แมลงดาหนาม 50,959 ไร่
ด้วงแรด 8,372 ไร่

รายงานสถานการณ์ศัตรูยางพารา
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔
E-mail: bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com
๑. สถานการณ์ศัตรูยางพารา
1.1 ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561
1.2 พื้นทีป่ ลูกทั้งหมด 66 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 17,157,699 ไร่
2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าวที่สาคัญ
2.1 โรครากขาว พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด จานวน 1,157 ไร่ พื้นที่ระบาดลดลง 67 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,224 ไร่)
3. การดาเนินงานในพื้นที่ระบาด
3.1 การควบคุมโรครากขาว
สานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาเนินการถ่ายทอดความรู้และให้ คาแนะนาเกี่ยวกับเรื่องการป้องกัน
กาจัดโรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพารา โดยขุดคูล้อมบริเวณต้นที่เป็นโรค ขนาดคูกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 60
เซนติเมตร ไปทางหัวและท้ายในแถวเดียวกันข้างละ 2 ต้น และกึ่งกลางระหว่างแถวข้างเคียงกับแถวถัดไปทั้งสองข้างเพื่อ
ป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก ซึ่งจะขุดลอกคูทุกปีในพื้นที่ที่มีการระบาด ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
ในบริเวณทีเ่ กิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา
สานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ให้คาแนะนาเรื่องการป้องกันกาจัดโรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสวนยางพารา
ในช่วงฤดูฝนแก่เกษตรกร ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในบริเวณที่เกิดโรคเพื่อควบคุมการระบาดของโรครากขาว
ยางพารา สาหรับต้นยางพาราที่พบว่าเป็นโรครากขาวระยะรุนแรง เกษตรกรควรใช้สารเคมีโพรพิโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 30 ซีซี
ต่อน้า 3 ลิตรต่อต้น ราดบริเวณที่เป็นโรครากขาวยางพารา
สานักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี สานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต และสานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ดาเนินการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการสวนยางพาราเบื้องต้น แนะนาให้เกษตรกรปลูกยางพาราพันธุ์ต้านทานโรค
และผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาใช้ควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา
สานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ให้คาแนะนาเกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการสวนยางพาราให้สะอาด ส่งเสริมให้
เกษตรกรผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มานามาผสมกับปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ควบคุมการระบาดของโรครากขาวยางพารา
4. การคาดการณ์
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 1 - 7 กันยายน 2561
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ในช่วงวันที่ 1 - 5 กันยายน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 60 ของพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 34 องศาเซลเซียส
จากข้อมูลการติดตามสถานการณ์ศัตรูยางพาราในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพื ช พบการทาลายของโรคขาวยางพาราคงที่
แต่เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ และหากเกษตรกรไม่ดูแลสวนยางพาราให้สะอาดอย่างสม่าเสมออาจทา
ให้เกิดการระบาดของโรครากขาวยางพาราเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ต่อไปได้ ดังนั้นเกษตรกรหมั่นสารวจแปลงและทาความสะอาด
สวนยางพาราอย่างสม่าเสมอ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืช

-2ภาคใต้
ในช่วงวันที่ 1 - 5 กันยายน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 36
องศาเซลเซียส ประกอบกับข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์ศัตรูยางพาราในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช พบการทาลาย
ของโรคขาวยางพาราเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องและยังคงมีความชื้นสูง อาจทา
ให้การระบาดของโรครากขาวยางพาราเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ต่อไป ดังนั้นเกษตรกรหมั่นสารวจแปลงและทาความสะอาด
สวนยางพาราอย่างสม่าเสมอ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืช

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดโรครากขาวยางพารา ปี 2560 - 2561

ปี 2560

รวมทั้งประเทศ 1,157 ไร่
นครพนม 2 ไร่
สงขลา 24 ไร่
ปัตตานี 50 ไร่
ภูเก็ต 45 ไร่
สุราษฎร์ธานี 176 ไร่
ชุมพร 860 ไร่

ปี 2561

รายงานสถานการณ์ศัตรูปาล์มน้ามัน
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔
E-mail: bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com
๑. สถานการณ์ศัตรูปาล์มน้ามัน
1.1 ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561
1.2 พื้นทีป่ ลูกทั้งหมด 68 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 3,021,716 ไร่
2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูปาล์มน้ามันที่ส้าคัญ
2.1 หนอนหัวด้า พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จานวน 18 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 18 ไร่)
2.2 ด้วงแรด พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด จานวน 986 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 167 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 819 ไร่)
2.2 ด้วงกุหลาบ พบการระบาดในพื้นที่จังหวัดชุมพร จานวน 40 ไร่ การระบาดคงที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 40 ไร่)
3. การด้าเนินงานในพืนที่ระบาด
3.1 การควบคุมหนอนหัวด้า
สานั กงานเกษตรพื้น ที่กรุ งเทพมหานคร ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด ดาเนินการถ่ายทอดความรู้ และ
ให้คาแนะนาเรื่ องการป้ องกันกาจัดศัตรูปาล์มน้ ามัน โดยการตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวดาทาลายมาเผา และดาเนินการ
ปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) ในพื้นที่ระบาด
3.2 การควบคุมด้วงแรด
สานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ดาเนินการควบคุมโดยใช้กาดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็ม
วัยมาทาลาย และใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมต่อน้า 20 ลิตร พ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็น
ก่อนค่า
ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด พั ง งา และส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ดาเนินการควบคุมโดยใช้กาดักฟีโรโมน ใช้ตาข่ายดักจับด้วงแรดในระยะตัวเต็มวัย มาทาลาย และทากองล่อ
โดยใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) โดยขอรั บการสนั บสนุนเชื้ อราเมตตาไรเซี ยมจากศู นย์ ส่ ง เสริ ม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานเกษตรจังหวัด กระบี่ และสานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ให้คาแนะนาเบื้องต้นในการจัดการสวน
ปาล์มน้ามันให้สะอาด เก็บเศษซากพืชไปเผาทาลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของด้วงแรดแก่เกษตรกร
3.3 การควบคุมด้วงกุหลาบ
สานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ให้คาแนะนาเรื่องการจัดการสวนปาล์มน้ามันให้สะอาด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่ง
แพร่พันธุ์ และใช้สารเคมีคาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี) อัตรา 40 กรัมต่อน้า 20 ลิตร พ่นบริเวณใบให้ทั่วในตอนเย็นก่อนค่า

-24. การคาดการณ์
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 1 - 7 กันยายน 2561
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ในช่วงวันที่ 1 - 5 กันยายน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 60 ของพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 34 องศาเซลเซียส
จากข้อมูลการติดตามสถานการณ์ศัตรูปาล์มน้ามันในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช พบการทาลายของหนอนหัวดาคงที่จาก
สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้การระบาดของหนอนหัวดาลดลงเล็กน้อยใน
สัปดาห์ต่อไป
ภาคใต้
ในช่วงวันที่ 1 - 5 กันยายน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 36
องศาเซลเซียส ประกอบกับข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์ศัตรูปาล์มน้ามันในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช พบการทาลาย
ของด้วงแรดปาล์มน้ามันเพิ่มขึ้น ส่วนด้วงกุหลาบปาล์มน้ามันพบการทาลายคงที่จากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตก
หนักในหลายพื้นที่ และสภาพอากาศยังคงมีความชื้นสูง อาจส่งผลให้การระบาดของด้วงแรดและด้วงกุหลาบปาล์มน้ามันคงที่ใน
สัปดาห์ต่อไป

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดหนอนหัวด้า ด้วงแรด ด้วงกุหลาบ และหนอนหน้าแมวปาล์มน้ามัน ปี 2560 - 2561
ภาพรวมทังประเทศ

หนอนหัวดา (ไร่)
ด้วงแรด (ไร่)
ด้วงกุหลาบ (ไร่)
หนอนหน้าแมว (ไร่)

ปี 2560

หนอนหัวดา 18 ไร่
ด้วงแรด 986 ไร่
ด้วงกุหลาบ 40 ไร่
หนอนหน้าแมว (ไม่พบการระบาด)

ปี 2561

